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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 
 
Obec Tismice, IČO 00235776, Tismice 136, 282 01 Český Brod 

(dále jen "stavebník") dne 20.9.2017 podal žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na 
stavbu: 

veřejný vodovod pro obce Tismice a Limuzy 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 542/2 v katastrálním území Limuzy, parc. č. 1302/1, 1335/2, 424, 
1303/12, 1338/3 v katastrálním území Tismice. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím 
dokončením zahájeno. Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství vydal na 
stavbu stavební povolení dne 28.2.2013 pod spis. zn. MUCB  33703/2012/ŽP/IS. 
 

Změna stavby před dokončením se týká stavby: 

- Nově umístěný vodovodní řad na pozemku p.č. 1302/1 a 1335/2 v katastrálním území Tismice 

- Nově dotčený pozemek p.č. 542/2 v katastrálním území Limuzy – dotčeno výstavbou obslužné 
komunikace k vodojemu 

- Nově dotčený pozemek p.č. 424 a 1303/12 v katastrálním území Tismice: 

Stranové posunutí řadu C-D 110 do pozemku p.č. 1303/12 

Stranové posunutí řadu C.6-D 90 do pozemku p.č. 424. 
 

 Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 118 odst. 2 a § 112 odst. 1 
stavebního zákona zahájení řízení o změně stavby před dokončením, ve kterém podle § 112 odst. 2 
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit 
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. 
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český Brod, odbor životního 
prostředí a zemědělství, úřední dny pondělí od 8,00 - 17,00 hod., úterý od 08,00 – 11,00 hod. a středa od  
8,00 - 17,00 hod.). 
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Poučení: 

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi 
přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo 
právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování 
regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření 
o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
  
Ivana Stárková v.r.,  
oprávněná úřední osoba 
odborný referent vodoprávního úřadu 
Za správnost vyhotovení: Olga Kadeřábková 
 
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:…………………………………………………..        Sejmuto dne:…………………………………………….. 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
 
 
 
 
Poplatek: 
 
Správní poplatek podle zákona č. 350/2012 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč 
byl zaplacen.  
 
  
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Tismice, IDDS: geba765 
Dušan Boháčik, Schulhoffova č.p. 793/3, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Hana Boháčiková, Schulhoffova č.p. 793/3, Praha 4-Háje, 149 00  Praha 415 
Josef Průša, Moučná č.p. 1330, 290 01  Poděbrady III 
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dotčené správní úřady 
Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 70, 
282 01  Český Brod 
Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 
Český Brod 
Městský úřad Český Brod, stavební odbor - památková péče, náměstí Husovo č.p. 70, 282 24  Český Brod 
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Kolín, IDDS: hhcai8e 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ÚAPPSČ - Kounice, IDDS: eaig3gd 
Školní lesní podnik Kostelec nad Č. lesy, Nám.Smiřických č.p. 1, Kostelec nad Č. lesy, 281 63  Kostelec nad 
Černými lesy 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: 2dtai5u 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, IDDS: dz4aa73 
Obecní úřad Rostoklaty, IDDS: zysbihw 
VODOS s.r.o., IDDS: 7tdtvte 
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